
eg er temmelig sikker på 
at demokrati i Kina vil 
være skadelig for den 

økonomiske veksten i Kina og 
resten av verden. Er ikke mot 
demokrati i Kina, men vi får 
ikke i pose og sekk. Tror ikke 
ytringsfriheten løser proble-
mene med asymmetrisk infor-
masjon i markedsøkonomien.»

Beskjeden tikket inn på min 
telefon sent på kvelden for noen 
uker siden. Samme dag hadde 
jeg i en kronikk i DN hevdet at 
demokratiet er en forutsetning 
for en bærekraftig kapitalisme, 
selv om demokratiutvikling ikke 
kommer som en naturlig følge 
av at kapitalismen etablerer seg.

Avsenderen er en fremtre-
dende skikkelse innen norsk 
finans.

Jeg svarte: «Det store spørs-
målet blir da: Er det fordi kapi-
talismen greier seg like bra uten 
menneskerettigheter?»

Svaret kom raskt tilbake:
«Jeg tror ikke demokrati er 

en spesiell effektiv styringsform 
for kapitalismen. Derimot tror 
jeg et «godt» diktatur kan være 
utrolig bra. Men et diktatur kan 
av ulike årsaker skape oppfat-
ninger om urettferdighet som 
på ulike måter kan svekke kapi-
talismen. Når dette problemet 
blir tilstrekkelig stort kan det 
være optimalt å skifte til demo-
krati.»

Det er flere interessante 
spørsmål som melder seg med 
denne sms-utvekslingen. Et 
spørsmål, som jeg har belyst i 
flere kronikker i DN dette året, 
er: Har demokratiet egenverdi, 
eller har det kun verdi i kraft av 
å være viktig for noe annet, som 
for eksempel å fremme vekst, 
velferd og markedsøkonomi?

Et annet spørsmål er om 
demokratiet kun kan etableres i 
økonomisk velutviklede 
samfunn og at man derfor må 
akseptere en periode med auto-
ritært styre før man kan 
forvente at demokratiet har den 
nødvendige grobunn. Det finnes 
argumenter for det, men hvor 
tar disse argumentene oss?

Det spørsmålet er jo svært 
aktuelt akkurat i dag. Årets 
mottager av Nobels fredspris, 

Liu Xiaobo, har mottatt prisen 
for sitt arbeid for å fremme 
grunnleggende menneskerettig-
heter i Kina. Men det arbeidet 
har medført at han sitter 
fengslet i sitt hjemland. For 
første gang siden den tyske 
nazismekritikeren Carl von 
Ossietzky ble tildelt Nobels 
fredspris i 1935, er det ingen 
tilstede for å motta Fredsprisen.

Er Liu Xiaobo først og fremst 
å betrakte som en forkjemper 
for demokrati og menneskeret-
tigheter? Eller bør han 
betraktes som en som i sin 
kamp for demokratiet i praksis 
motarbeider den økonomiske 
utviklingen, som jo i neste 
instans kan føre til at demokra-
tiet slår rot i Kina?

Flere kritikere av årets freds-
pristildeling har hevdet det. Og 
demokratisk sjokkterapi for å 
fremskynde utviklingen av 
markedsøkonomi, kan bære galt 
avsted. Russland er et eksempel 
på det. Demokratisering av land 
som ikke er modne for det, kan 
føre til økonomisk katastrofe og 
utvikling av nye totalitære 
regimer. 

Et alternativ kan være å starte 
med økonomien, for å skape 
grobunn for demokratiet. Men 
det innebærer i så fall at det er 
legitimt for en elite å gripe 
makten med ikke-demokratiske 
midler – om de har som mål å 
gjennomføre de nødvendige, 
strukturelle endringene i 

økonomien som skal til for å 
legge grunnlaget for et stabilt 
demokrati. Ja, det innebærer 
også at vi må akseptere dette 
selv om et flertall av befolk-
ningen eventuelt motsetter seg 
en slik utvikling, og at den auto-
ritære statsmakten også 
benyttes til å takle de sosiale 
omkostninger som følger av 
overgangen til markedsøkono-
mien. 

Men det er samtidig en invita-

sjon til å akseptere påstanden 
om at de som kjemper for 
demokrati og menneskerettig-
heter, er en trusel, fordi de 
motarbeider den nødvendige 
økonomiske stabilitet som skal 
til for å etablere demokrati.

Det er livsfarlig å gi legiti-
mitet til en slik påstand. 

For det første er det en lisse-
pasning til ikke-demokratiske 
krefter. Hva skal til for at et 
regime som ikke har hentet sitt 
mandat fra frie valg, med ett 
skal begynne å gjøre det? Jeg 
tror ikke dette argumentet er 
særlig effektivt i så henseende.

For det andre er det et 
eksempel på totalitær retorikk. 
Totalitære ideologier benytter 
ofte selvmotsigelser av typen 
«det er en fare for demokratiet 
å arbeide for demokratiet». 
Betegnelsen DDR – Den tyske 
demokratiske republikk – på 
Øst-Tyskland er et godt 
eksempel på det.

Selv om det finnes argu-
menter for at demokratiet kun 
kan etableres i økonomisk 
velutviklede samfunn – og at 
man derfor må akseptere en 
periode med autoritært styre – 
må man samtidig kunne gi legi-
timitet til demokratiforkjem-
pere for å motarbeide en 
pervertering av disse argumen-
tene. Det er et nødvendig para-
doks at man på en og samme tid 
både må akseptere og angripe 
autoritære styresett,

Tross alt, hva om den autori-
tære kapitalismen til tider blir 
så fryktinngytende autoritær at 
eventuelle oppfatninger av 
urettferdighet ikke gir en over-
gang til demokratiet, slik min 
sms-debattant setter sin lit til? 
Hva om det skal vise seg å bli 
styrken til den kinesiske 
markedsøkonomien at nettopp 
det ikke skjer?

Kina er en økonomisk stor-
makt med tro på eget styresett. 
Hvorfor skulle ikke landet 
ønske å eksportere det?

Det foruroligende er at den 
autoritære kapitalismen ikke 

bare er en påminnelse om vår 
fortid, men kanskje også er et 
varsel om vår fremtid.

 Einar Øverenget, filosof, 
Humanistisk Akademi

... bør Liu Xiaobo 
betraktes som 

en som i sin kamp for 
demokratiet i praksis 
motarbeider den øko-
nomiske utviklingen?
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or noen år siden hadde vi 

en finansminister som var 

svært opptatt av klima-

saken og som oppdaget at diesel-

biler ga lavere CO2-utslipp enn 

andre biler (20-30 gram mindre 

per km). Hun fikk det derfor for 

seg at en overgang til diesel-

drevne biler ville innebære et 

betydelig bidrag til reduksjon av

klimagasser i Norge.

Finansministeren handlet 

raskt og fikk innført et nytt 

avgiftsregime for kjøretøy som 

favoriserte dieselmotorer, noe

som allerede det følgende år, og 

årene deretter, førte til at tre fjer-

dedeler av alt nybilsalg var 

dieselbiler. Resultatet er blitt at 

andelen dieseldrevne personbiler 

er mer enn doblet og utgjør snart 

halvparten av alle personbiler.

Vi snakker altså om en used-

vanlig vellykket avgiftsomlegging 

som ble markedsført som en stor 

seier for miljøsaken.

Det finansministeren ikke 

gjorde noe nummer av da hun 

innførte de nye avgiftene, var at 

dieselbiler har et betydelig 

utslipp av sot, partikler og NOx,

de er, må vi si, sterkt foruren-

sende i forhold til bensinbiler. I 

takt med den stadig økende 

andelen av dieseldrevne biler, har 

INNLEGG
Miljø

vi derfor fått et betydelig økt 

forurensningsproblem i tett-

bygde strøk. Når vi har en kulde-

periode og lite vind (dette henger 

ofte sammen), slik vi har hatt

den siste tiden, blir forurens-

ningsproblemet til og med akutt 

mange steder, som i Bergen. Her 

må man sette i verk rene krise-

tiltak.
Jeg vet ikke hva den davæ-

rende finansministeren sier til 

dette nå? Vi må anta at reduk-

sjonen i CO2-utslipp som følge av 

overgangen til dieseldrift utgjør 

én til to prosent av de årlige 

norske klimagassutslippene, dvs. 

mindre enn det som må regnes 

som målefeil i utslippsregn-

skapet. Avgiftsomleggingen har 

neppe hatt merkbar positiv 

betydning for det globale 

klimaet, men desto større negativ 

virkning for det lokale miljøet.

Anton Hellesøy

et elektroniske bokfor-

matet har snart kapret ti 

prosent av markedet i 

USA og pløyd vei for tusenvis av 

nye titler. 

Fordelene ved produksjon av 

e-bøker er mange. Med den nye 

forretningsmodellen, der blant 

annet trykking, transport og 

tradisjonelle bokhandlere er

kuttet fra utgiftssiden, er det 

mulig å produsere litteratur 

innenfor enda flere nisjer, og for 

enda smalere markeder enn

tidligere. 

Dessverre mener Finans-

departementet at e-bøker ikke 

er kultur på lik linje med papir-

bøker og krever et momspåslag 

på 25 prosent. Dette gjør det

svært vanskelig å etablere en 

levedyktig e-bokbransje i Norge. 

For små aktører, som ikke har 

råd til å drive sine egne nett-

butikker, blir det tilnærmet 

umulig.

La meg skissere opp et regne-

stykke med utgangspunkt i de

første utgivelsene til e-bokfor-

laget Borgen, et rendyrket elek-

tronisk forlag som kommer med 

sine første titler i begynnelsen

av 2011. E-bøkene, som i 

hovedsak er sakprosa og selv-

hjelpslitteratur, vil i første 

omgang selges gjennom Apples 

Ibookstore, foreløpig den eneste

kanalen der det virker sann-

synlig å nå ut til massene med

e-bøker, takket være Iphone og 

Ipad sin popularitet. 

La oss sette prisen til 50 

kroner per e-bok, inkludert 

moms. Årsaken til at prisen er 

såpass lav er at e-bøker i reali-

teten konkurrerer på verdens-

markedet. Sammenlignbare 

engelskspråklige titler ligger 

kun et tastetrykk unna og må 

sees på som konkurrenter, 

enten man liker det eller ikke. 

Eneste fornuftige strategi er å

sette prisen deretter. 

I tillegg er betalingsviljen for 

elektroniske filer lavere enn for 

trykte bøker, naturlig nok. Dette

resulterer i en høyere priselasti-

sitet for e-bøker enn for p-bøter; 

flere potensielle kjøpere faller 

fra per krones økning i pris. At 

Amazon.com allerede har 

etablert en slags norm at nye e-

bøker ikke bør koste over 9,99 

dollar, tilspisser konkurransen 

ytterligere.

Men tilbake til regnestykket:

Av de 50 kronene går 12 til 

forfatteren, som har krav på 30 

prosent av netto salgspris etter 

en avtale mellom Den Norske

Forfatterforeningen og Forleg-

gerforeningen. Dermed er vi 

nede i 38 kroner. Videre skal 

nettbutikken ha sine 12 kroner,

og inntekten er redusert til 26 

kroner. I tillegg trenger man en 

agent for å komme seg inn i 

Apples salgskanal, et ledd 

mellom Apple og norske forlag, 

slik at Apple slipper å forholde

seg til alle mulige småforlag 

verden over. Naturligvis krever 

disse sin andel; seks kroner per

bok. Dermed er vi nede i 20 

kroner. 

Så kommer momsen, som 

beregnes med utgangspunkt i 

utsalgsprisen. Resultatet er at ti 

av de 20 kronene havner i 

statens hender. Forlaget sitter 

igjen med ti kroner per solgte 

tittel. Og husk, dette er før man 

har begynt å beregne forlagets

kostnader. 

For å få en indikator på hvor 

høye disse kostnadene er, kan vi 

rette blikket mot bransjens 

egne tall. Bjarne Buset, infor-

masjonssjef i Gyldendal, kalku-

lerer med 24 prosent lavere 

kostnader ved produksjon og 

salg av e-bøker kontra p-bøter. 

For noen kan dette virke 

konservativt, og kanskje har de

rett, jeg vet ikke. Uansett; man 

skal fortsatt redigere, korrek-

turlese og designe, uavhengig

av plattform. I tillegg må man 

konvertere filen, samt kopibe-

skytte den, noe som innebærer 

kostbare lisensutgifter.

Det sier seg selv at dette ikke 

fungerer med en nettoinntekt

på ti kroner per solgte tittel,

ikke om man arbeider seriøst 

og har en ambisjon om å produ-

sere e-litteratur av kvalitet. 

E-bokrevolusjonen åpner 

døren for nye aktører i en 

bransje preget av manglende

konkurranse. Momsen derimot, 

blokkerer for utviklingen, og 

bør reduseres.

 Per Harald Borgen er 

samfunnsøkonomistudent og 

forlegger i e-bokforlaget Borgen

 Sterke meninger? Viktig budskap? 

Ny innsikt? Dagens Næringsliv lanse-

rer Studentkronikken som fast spalte, 

hver fredag.

 Skriv om det som engasjerer deg. 

Skriv enkelt og greit, unngå fagtermi-

nologi.
 Maks 4500 tegn, cirka 700 ord. 

Oppgi navn, alder, studiested og -pro-

gram. Send til debatt@dn.no, merket 

studentkronikken. Legg ved portrett-

foto.

Dagens Næringsliv 8. 

desember gir advokat Mads

Magnussen, under over-

skriften «Utfordringer i kø», til 

beste noen betraktninger om 

Konkurransetilsynet etter flyt-

tingen til Bergen.

Magnussen fremholder at 

Konkurransetilsynet har høy 

turnover. Vi skulle gjerne ønske 

oss høyere stabilitet både på 

jurist- og økonomsiden. Slik det 

i perioder var i Oslo, er det også 

i Bergen. Våre ansatte blir fort 

etterspurt i det private 

næringsliv når de har oppar-

beidet seg erfaring. Det er ikke 

nytt.
Det er riktig at flyttingen til 

Bergen medførte en nær full-

stendig utskifting av ansatte. 

Unge, flinke og ambisiøse 

medarbeidere begynte i tilsynet 

i Bergen og ble værende en 

stund. Mange av dem som kom 

til etter at vi startet opp i 

Bergen i 2004, har beveget seg 

videre i sin karriere, og nye har

kommet til. Dette er normalt. 

Advokat Magnussen mener at 

saksbehandlingstiden i Konkur-

ransetilsynet er for lang. Han 

hevder at tilsynet nå har « … 

redusert kapasitet til å oppdage

og forfølge lovbrudd». Dette er 

ikke riktig. Både budsjett og

personell er innrettet på avdek-

king og forfølging av lovbrudd. 

Prioriteringen er tydeligere enn 

noen gang og preger organisa-

sjonen.

Tilsynet får nå søknader om 

lempning (amnesti) fra foretak 

som mener å ha brutt konkur-

ranseloven. Markedsføringen av 

lempningsordningen gir resul-

tater – flere saker står i kø. Vi 

arbeider for øyeblikket med 

flere kartellsaker parallelt, og 

det har aldri tidligere vært 

dedikert så mye ressurser til 

dette.
At det i år ikke er truffet 

vedtak i store saker, skyldes 

flere omstendigheter: Ved å 

prioritere arbeidet i flere saker, 

sinkes fremdriften i den enkelte 

sak noe. Videre ville vedtak i 

2010 stort sett vært relatert til 

saker med opphav året før. 

2009 ble preget av finanskrisen. 

Aldri har det kommet færre 

henvendelser til tilsy
net enn i 

2009. Dette har nå løsnet.

Effektiviteten kan alltid 

forbedres. Tilsynet må hele 

tiden arbeide for å bli raskere 

og ha høy kvalitet i saksbehand-

lingen. Det er en kontinuerlig 

utfordring, ikke en nyhet.

Konkurransetilsynet har i 

2010 foretatt bevissikringer 

flere steder i Norge. Det er 

langt fra slik at alle våre etter-

forskningssaker har opphav på

Vestlandet, slik Magnussen

hevder. Vi oppfatter heller ikke

beliggenheten i Bergen som et

problem for å få kontakt med 

norsk næringsliv. Fly, tog, buss 

og elektroniske kommunika-

sjonsløsninger er tilgjengelig.

Det er heller ikke riktig at 

tilsynet er i ferd med å bli 

usynlig. Tallene advokat 

Magnussen presenterer er 

riktige, men å bruke antall 

medieoppslag fra 2004 som 

utgangspunkt, blir feil. I 2004 

fikk vi ny konkurranselov og 

arbeidet med flere saker med 

stor medieinteresse. Dette, og 

flytteprosessen som ble vedtatt 

i 2003, medførte ekstra mye 

medieomtale. I 2003 og 2004 

hadde tilsynet over 5000 medi-

eoppslag. Deretter falt tallet til 

mellom 3000 og 3500 oppslag 

de påfølgende år. Synligheten 

var lavest i 2009, med 2308 

oppslag. Men 2009 var spesielt 

på mange måter. Magnussen 

tar feil med hensyn til prog-

nosen for inneværende år – 

antall oppslag er økende. 

Dagens ansatte i Konkurran-

setilsynet er svært godt rustet

til arbeidet de skal gjøre – 

Knut Eggum 

Johansen
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andelen med høyere utdanning 

i relevante fag har aldri vært 

større. Syv av de ansatte har 

doktorgrad. Tilsynet har i 

Bergen et betydelig tettere 

samarbeid med akademiske 

miljøer enn vi noensinne hadde 

i Oslo.
Det lover godt for fremtiden.

 Knut Eggum Johansen,

direktør, Konkurransetilsynet

agens Næringsliv mener 

at Industri Energi sitt 

forslag om regulering av 

strømeksport er en kortslut-

ning, blant annet fordi kraft-

markedene i Europa stadig blir 

tettere integrert med hverandre.

DN viser til at vi i perioden 

fra 1993 har eksportert én 

prosent av den totale kraftpro-

duksjonen. Hadde DN gått helt 

tilbake til slutten av 1800-tallet, 

da det første kraftverket i Norge 

ble bygget, ville man raskt 

funnet at krafteksporten fra 

Norge har vært på omtrent 0,1 

prosent av all kraft som er 

produsert.

Det vi er bekymret for, er hva 

som skjer i fremtiden. Hver 

eneste dag siden august i år til 

langt ut i november har kraft-

selskapene eksportert vannkraft 

ut av Norge. Dermed svekkes

vår egen forsyningssikkerhet for 

miljøvennlig og kortreist kraft. 

Det tvinger oss til å måtte 

importere fordyrende og foru-

rensende kraft når vi trenger 

den som mest om vinteren.

En slik energipolitikk omgjør 

strøm til en luksusvare for dem 

med størst betalingsevne. Noe 

som rammer industri og folk 

flest hardt. Derfor har vi tatt til 

orde for å innføre ekspor-

trestriksjoner i kritiske perioder 

når fyllingsgraden i magasinene 

er så lav som den har vært 

denne høsten. Allerede i 2002 

etterlyste stortingsrepresentant 

Odd Roger Enoksen en gjen-

nomgang av energiloven for å 

innføre reguleringer av magas-

infyllingsgraden. Forslaget rant 

den gang ut i sanden. Dette 

forslaget er det på høy tid å se 

på om igjen.

 Leif Sande, forbundsleder i 

Industri Energi
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orem, Refsdal og Goksøyr 

hevder i DN 20. 

november at vi tar feil om 

at hogst i norske skoger kan gi 

klimagevinst. De konkluderer 

på sviktende grunnlag. De viser 

til Klimakur-rapporten, hvor 

det ble forutsatt en sterk gene-

rell økning i hogsten, og at alt 

virke fra økt hogst går til 

bioenergi. Vårt poeng er imid-

lertid at en slik økt hogst og 

avsetning kun til bioenergi, er 

urealistisk. Hvorfor skal skog-

eiere hogge yngre og yngre skog 

for å levere bioenergivirke, når 

det er mye å tjene på å la skogen 

vokse og levere betydelige deler 

av virket til sagbrukene?

Bioenergi må primært baseres

på hogstavfall, mindreverdig 

virke og biprodukter fra sagbru-

kene. Subsidiært kan ordinært

massevirke være aktuelt råstoff 

dersom det blir avvirket større 

volum enn det er behov for i 

treforedlingsindustrien.

Økt hogst vil da bety at CO2 

lagres i trelast som erstatter 

andre bygningsmaterialer som 

forårsaker svært høye kortsik-

tige utslipp. Slike helt vesentlige

effekter har ikke Holtsmark 

eller Klimakur tatt hensyn til i 

sine beregninger.

Norem, Refsdal og Goksøyr 

trekker også fram 25 prosent 

virkningsgrad som et argument 

mot biodrivstoffproduksjon. 

Lovende forskningsresultater 

peker imidlertid mot en langt 

bedre energieffektivitet enn 

dette for biodrivstoffproduksjon 

basert på trevirke.

 Hans Martin Storø og Roald 

Sand, forskere ved Trøndelag

Forskning og Utvikling as 
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